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Obudzili Bartka !
Pogoda nareszcie dopisała i 28 maja 

br., przed południem, odbyła się V edy-
cja rajdu Świętokrzyskiej Niezapomi-
najki w Zagnańsku. Całość imprezy 
przygotowały: SP nr 1 w Zagnańsku, 
SP w Belnie, Technikum Leśne wraz  
z Nadleśnictwem Zagnańsk oraz Sto-
warzyszenie „Razem dla wszystkich”.

Hasłem przewodnim tegorocznego 
rajdu było: „Niezapominajce o lasach 
przecież stamtąd wyszliście.” Wszystkie 
działania skupiają się na ratowaniu na-
szego wiekowego Bartka oraz na krze-
wieniu kultury ekologicznej wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy.

Maluchy i starszaki z Tumlina okazały się najsympatyczniejsze spośród uczestników rajdu.

Projekt „Zagnańskie warsztaty  
– radosna jesień” zakończony

Z sesji Rady Gminy

- czytaj na str. 7 - czytaj na str. 3

Sukces  
nie tylko integracyjny

Wsparcie  
dla budżetu gminy

Prezent od gminy sędziwej Jubilatce wręcza przewodnicząca Rady Gminy Justyna 
Ślewa wraz z wójtem Zbigniewem Zagdańskim.

Niecodzienna uroczystość mia-
ła miejsce 6 maja 2010 r. w Bartko-
wie: mieszkająca tutaj Aniela Molen-
da skończyła 100 lat życia ! Z tej oka-
zji do jej domu udali się: wójt gminy 
Zbigniew Zagdański, przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Ślewa oraz ks. 
proboszcz Ryszard Niemiec, by złożyć 
Jubilatce gratulacje i życzenia oraz 
przekazać symboliczne prezenty.

Aniela Molenda 
z Bartkowa 

ukończyła 100 lat !
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dokończenie ze str. 1

Zwycięzcami V Przeglądu Pieśni 
Maryjnych, który odbył się ostatnio 
w kościele parafialnym w Nowinach, 
zostali chórzyści z Zagnańska oraz 
Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanki”. 
Gościem przeglądu był wicemarszałek 
Zdzisław Wrzałka.

Organizowany przez parafię p.w. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 

Zaśpiewali  
w Nowinach

oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji Wojewódzki Przegląd Pieśni 

nie do wspólnego śpiewu w jak najszer-
szych kręgach.W imprezie wzięło udział 
osiemnaście zespołów śpiewaczych oraz 
cztery chóry z naszego regionu. Laure-
atem w kategorii chóry został - Chór Pa-
rafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Marii Panny z Zagnańska.Maryjnej ma na celu upowszechnianie 

pieśni o tematyce Maryjnej i kształto-
wanie wartości duchowej oraz zachęca-

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje , że można przekazywać 
dary dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w bieżącym roku.

Dary w postaci: środków czystości, żywności o długim okresie przydatno-
ści do spożycia, wody mineralnej i innych trwałych przedmiotów, wyposażenia 
mieszkania: pościel, koce, kołdry, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania.

Biorąc pod uwagę skalę tragedii, bardzo prosimy o przekazywanie darów no-
wych lub w bardzo dobrym stanie. 

Dary przyjmowane są w: szkołach na terenie gminy Zagnańsk,  Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku (Hala Sportowa), Urzędzie 
Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, tel.: (41) 30001322, (41) 3001595, Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8a, tel.: (41) 
3113135

Dary będą przyjmowane od 1 do 30 czerwca 2010 roku.
Wójt Gminy Zagnańsk

Zbigniew Zagdański 

GMINA ZAGNAŃSK DLA POWODZIAN

Ks. proboszcz Ryszard Niemiec wręcza Jubilatce różaniec, który przed laty otrzy-
mał od Jana Pawła II.

Wręczając piękne kwiaty oraz pre-
zent, w postaci ciepłego pledu, gospoda-
rze gminy przekazali 100-latce serdeczne 
gratulacje i życzenia. Na specjalnie przy-
gotowanym na tę okoliczność dyplomie 
czytamy: „Dostojnej Jubilatce w setną 
rocznicę urodzin wyrazy uznania i głę-
bokiego szacunku, z życzeniami wszel-
kiej pomyślności i dalszych, długich  
i szczęśliwych lat życia”.

Ks. proboszcz Ryszard Niemiec wrę-
czył Jubilatce różaniec, otrzymany od pa-
pieża Jana Pawła II, oraz piękny album  
o Ojcu Pio. Duchowny zaprosił 100-latkę 
na najbliższą mszę świętą w jej intencji.

Pani Aniela od 37 lat mieszka pod 
opieką swojej córki, Danuty Rybickiej 
oraz jej męża - Wincentego. Jubilatka 
urodziła się i przez wiele lat mieszkała  
w pobliskich Goleniawach. Wyszła za 

mąż za mieszkańca Radomia, Aleksan-
dra Molendę, który zaginął w 1942 r.  
w tym mieście, aresztowany przez hitle-
rowców.

Wspominając swoje długie życie,  
p. Aniela podkreślała ciężką pracę w le-
sie oraz w polu, gdzie najmowała się do 
kopania ziemniaków, do żniw oraz in-
nych robót. W ten sposób zarabiała na 
swoje i rodziny utrzymanie. Ten wysiłek 
oraz proste, wiejskie jadło, to recepta, 
zdaniem p. Anieli, na długowieczność.

Jubilatka urodziła dwoje dzieci: cór-
kę - Danutę  i syna - Januarego. Dziś cie-
szy się z pięciorga wnucząt oraz trzech 
prawnuków. 

Pani Aniela, choć ma kłopoty z cho-
dzeniem i słuchem, to jest jeszcze osobą 
kontaktową. Przy stole, do którego sama 
podeszła, zapraszała gości do ciasta i her-
baty. Dobry, w miarę, wzrok pozwala jej 
na czytanie bez okularów, czym wzbu-
dziła nasz podziw. Przeglądając otrzy-
mane wydawnictwo, dopytywała się ks. 
proboszcza o Ojca Pio i jego niecodzien-
ny żywot.  

Córka z dumą opowiadała, że jeszcze 
kilka lat temu jej Mama często chodzi-
ła do kościoła a i teraz, w szczególnych 
okazjach, pod opieką rodziny, chętnie się 
do kościoła udaje.

100-latka nie jest osobą uciążli-
wą, spożywa lekkie posiłki, bardzo lubi 
słodycze i mocno posłodzoną herbatę. 
Większość dnia spędza jednak w łóżku, 
lubi sobie bowiem pospać.

Sędziwej Jubilatce, z okazji docze-
kania SETKI, życzymy dużo zdrowia  
i jeszcze długich lat życia ! (Kos.)

Recepta na długowieczność: ciężka praca i wiejskie jadło

Aniela Molenda  
z Bartkowa  

ukończyła 100 lat !
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16 CZERWCA 2010 r. sołectwa: Bart-
ków, Belno, Chrusty, Gruszka, Kajetanów, 
Kaniów, Jaworze, Lekomin, Zachełmie, Za-
gnańsk

17 CZERWCA 2010 r. sołectwa: Dłu-
gojów, Janaszów, Kołomań, Samsonów, Sza-
łas, Tumlin, Umer

Firma świadcząca usługę: Zakład 
Usług Komunalnych w Zagnańsku - Sam-
sonów 33, 26-050 Zagnańsk, tel.: 41 300-
37-18

Odpady należy wystawiać do godz. 800 

przed posesjami w sposób nie powodują-
cy zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym. 
Odpady wystawione przed posesjami po 
podanym wyżej terminie i czasie nie będą 
odbierane.

PROSIMY NIE WYSTAWIAĆ SZKŁA 
OKIENNEGO, ETERNITU I OPON.

Do odpadów wielkogabarytowych zali-
cza się:

− wszelkiego rodzaju meble;
− wielkogabarytowe urządzenia do 

ogrzewania pomieszczeń: grzejniki elek-
tryczne itp.;

− sprzęt AGD: kuchenki, lodówki, tele-
wizory, pralki, zmywarki itp.

Harmonogram 
odbioru odpadów 

wielkogabarytowych

Z sesji Rady Gminy

Bogdan Chabik ma 53 lata, mieszka na 
stałe w Chęcinach, jest żonaty, posiada trój-
kę dorosłych dzieci. Ukończył Uniwersytet 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzy-
skując tytuł magistra administracji, ukoń-

Bogdan Chabik – sekretarzem gminy
Z dniem 1 czerwca br. wójt gminy Zagnańsk powołał Bogdana Chabika na wa-

kujące stanowisko sekretarza gminy.
czył ponadto podyplomowe, administracyj-
ne studia zawodowe na kierunku admini-
stracja samorządowa.

Posiada bogatą praktykę zawodową  
w administracji: 11 lat kierował Referatem 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Administracji Urzędu Miasta i Gminy Chę-
ciny, przez 4 lata był tam wiceburmistrzem. 
Przez trzy kadencje sprawował także funk-
cję radnego Rady Miasta i Gminy.

Przez ostatnie lata pełnił obowiązki kie-
rownika oraz był inspektorem w Referacie 
Budownictwa UG w Zagnańsku.

Nowo powołany sekretarz gminy będzie 
odpowiedzialny za administrowanie pra-
cą Urzędu Gminy, będzie także nadzorował 
pracę Referatu Budownictwa.

Hobby prywatne: wszechstronne zainte-
resowania sportowe, m.in. był prezesem za-
rządu „Piasta” Chęciny.

Roman Piskulak, autor pokazu, po-
święcił wiele miesięcy, by zgromadzić ma-
teriał historyczny o katyńskiej tragedii oraz 
o policjancie z Zagnańska Franciszku Łu-
komskim, zamordowanym w kwietniu 1940 
r. przez oprawców z NKWD, w Twerze  
i pochowanym w zbiorowej mogile w Mied-
noje. Pokaz wywarł niezwykłe wrażenie na 
uczestnikach sesji i przysporzył smutnych 
refleksji.

Radni zajęli się następnie przyjętym po-
rządkiem obrad: wójt gminy Zbigniew Za-
gdański złożył obszerną informację o swo-
jej pracy między sesjami Rady Gminy. Był 
to bardzo pracowity czas wypełniony spo-
tkaniami z przedstawicielami różnych in-
stytucji i przedsiębiorstw, z właściciela-
mi gruntów potrzebnych gminie pod inwe-
stycje, z wykonawcami tych zadań, a także  
z mieszkańcami Samsonowa, Zachełmia, 
Kaniowa oraz Zagnańska w sprawie omó-
wienia planów odnowy tych miejscowości  
i ich codziennych problemów.

Wójt dokonał także analizy realizacji in-
westycji na terenie gminy. Jest tych zadań 
kilkadziesiąt a każde znajduje się na innym 
etapie realizacji. Są inwestycje już przeka-
zane do użytku, np. parking i plac przed po-
mnikiem ofiar pacyfikacji Szałasu, są bar-
dzo zaawansowane, jak np. pozimowe re-

Radni przyjęli następnie uchwały  
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy – w następ-
stwie przyjętych decyzji dokonano zmia-
ny w uchwale budżetowej, przyjmując za-
pisy: „ Deficyt budżetu gminy w wysokości 
10.034.089 zł zostanie pokryty przychoda-
mi pochodzącymi z: zaciąganych kredytów 
w kwocie – 7.560.402 zł, pożyczek w kwo-
cie – 1.635.261 zł, wolnych środków, jako 
nadwyżki budżetowej w kwocie – 838.426 
zł.” Ustalono także wydatki na programy  
i projekty realizowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 
nie podlegających zwrotowi w wysokości 
9.813.767 zł.

Rada upoważniła wójta do zaciągania 
kredytów i pożyczek na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu w kwocie 3.062.748 zł,

- zaciągnięcia długoterminowego kre-
dytu w wysokości 6.240.402 zł, z przezna-
czeniem na sfinansowanie zadań inwesty-
cyjnych: przebudowy dróg powiatowych  
w Gruszce, Kajetanów – Marczakowe Doły, 
Kielce – Zagnańsk oraz ul. Słonecznej w Za-
gnańsku, a także na przebudowę skrzyżowa-
nia drogi powiatowej Samsonów – Tumlin 
– Miedziana Góra z drogą powiatową przez 
Tumlin – Węgle, na rozbudowę ZSPnr2PiG  
w Zagnańsku, na budowę dróg gminnych  
w ramach tzw. „schetynówek”,

- zaciągnięcia pożyczki w wysokości 
1.399.945 zł na budowę: drogi gminnej, na 
łączniku Jaworze – Siodła i Jaworze – Chru-
sty oraz drogi gminnej w ciągu dęba Bartka  
i Bartkowego Wzgórza,

- Radni podjęli decyzje o zmianie uchwał 
dotyczących planów odnowy miejscowości: 
Umer, Samsonów oraz Kaniów i przyję-
li plany rozwoju dostosowane do obecnych 
przepisów. Podjęli też decyzje o nabyciu 
przez gminę gruntów potrzebnych pod in-
westycje.

Radni dostosowali Statut Gminy Za-
gnańsk do obowiązujących przepisów.

(Kos.)

monty dróg gminnych, inwestycje, na które 
uzyskano pozwolenie na budowę, np. kana-
lizacja w Samsonowie Rurarni, czy Kanio-
wie II. Są też zadania, na które opracowuje 
się dokumentację techniczną i takie, na które 
ogłoszono przetargi na wykonawstwo. Jed-
no można stwierdzić, gmina Zagnańsk inwe-
stycjami stoi i w najbliższym okresie przy-
będzie jej wiele potrzebnych obiektów, któ-
re służyć będą całej społeczności. Będzie to 
możliwe, dzięki znacznemu wsparciu fundu-
szami Unii Europejskiej oraz rządowymi.

Wójt poinformował także o powołaniu 
sekretarza gminy, którym został dotychcza-
sowy p.o. kierownika Referatu Budownic-
twa Urzędu Gminy - Bogdan Chabik (syl-
wetkę sekretarza publikujemy oddzielnie).

Jak zwykle, o 15.00 oddano głos miesz-
kańcom, którzy podnieśli kilka problemów 
swoich sołectw oraz gminy. Przewodnicząca 
Rady Sołeckiej w Goleniawach – Ewa Joń-
czyk podziękowała wójtowi za zakup stro-
jów sportowych gimnazjalistom z Zagnań-
ska oraz zgłosiła potrzebę uzupełnienia ża-
rówek oświetleniowych w Goleniawach. 
Kamil Piasecki z Janaszowa zwrócił uwagę 
na niebezpieczeństwo jakie stwarzają TIR-y 
na drodze wojewódzkiej w tej miejscowości, 
co „owocuje” wypadkami i kolizjami. Ze-
brał blisko 200 podpisów mieszkańców wsi, 
by ograniczyć ruch ciężkich samochodów na 
tej drodze. Mieszkanka Osiedla Wrzosy upu-
bliczniła konflikt między sąsiadami, trwają-
cy kilkanaście lat, oskarżając władze gminy 
o bierność w tej sprawie. Przewodnicząca 
RG Justyna Ślewa obiecała zlecić sprawę 
do rozpoznania jednej z komisji rady.

Wsparcie dla budżetu gminy
Kolejna sesja Rady Gminy miała niecodzienny początek: radni obejrzeli pokaz me-

dialny oraz wystawę pt. „Katyń...ocalić od zapomnienia”, przygotowane przez nauczy-
ciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku Romana Piskulaka z okazji 70 rocznicy 
mordu w Katyniu.
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Rajd o puchar Świętokrzyskiej Niezapominajki

W cieniu Bartka spotkali się ucznio-
wie: SP w Szałasie, ZSPPiG w Samso-
nowie, SP nr1 w Zagnańsku, Przedszko-
le z Tumlina, ZSPPiG nr 2 w Zagnańsku, 
SP w Belnie oraz Zespół Szkół Leśnych. 
Grupy przybywające kolejno na parking 
pod dębem prezentowały stroje, piosen-
ki oraz hasła ekologiczne. Wszyscy wy-
glądali zachwycająco, ale serca jurorów 
podbiły dzieciaki z przedszkola w Tum-
linie i to właśnie one odebrały z rąk fun-

gdzie główną nagrodą był wyjazd do 
Brukseli. Zwycięzcami tego konkur-
su okazali się: Magdalena Koperek 
oraz Sylwester Gil oboje z ZSL w Za-
gnańsku. Wspaniałych przeżyć dostar-
czyły nam pokazy sprawnościowe OSP  
z Chrustów. Wszyscy mogliśmy obej-
rzeć gaszenie pożaru oraz ratowanie 
poszkodowanych. Podczas prezentacji 
Technikum Leśnego oraz Nadleśnictwa 
Zagnańsk oglądaliśmy pokazy pilarzy, 
słuchaliśmy sygnalistów oraz braliśmy 
udział w konkursach o tematyce ekolo-
gicznej. Dzięki podziałowi na 4 grupy 
wiekowe, każdy mógł sprawdzić swoje 
wiadomości i otrzymać nagrody. Oprócz 
strawy dla ducha, była również ta dla 

Obudzili Bartka !

W siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Zagnańsku, 26 maja br., 
zorganizowany został dyżur pracowni-
ków w/w instytucji wraz z dzielnico-
wym Posterunku Policji w Zagnańsku 
asp. Piotrem Bazakiem, w ramach VIII 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, pro-
wadzonych pod hasłem „Mężczyzna 
w rodzinie - nadzieje i zagrożenia”.

W czasie dyżuru – jak informuje kie-
rownik GOPS Elżbieta Korus -  kilku 
zainteresowanym udzielono telefonicz-
nych informacji i porad dotyczących:  
przemocy w rodzinie i działań mających 
na celu jej zapobieganie - przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, narkomanii i innym 
uzależnieniom.

Dyżurujący przedstawiciele policji, 
GOPS i GKRPA udzielili także  informa-
cji na temat  instytucji i poradni specja-
listycznych udzielających pomocy w tym 
zakresie.

VIII Świętokrzyskie 
Dni Profilaktyki

datorów, właścicieli restauracji Chata – 
puchar V edycji Świętokrzyskiej Nieza-
pominajki. 

Zakończenie rajdu uświetnili swo-
im przybyciem: wójt gminy Zbigniew 
Zagdański, prezes Wodociągów Kie-
leckich i poseł na sejm RP Henryk Mil-
carz wraz z dyrektorem Karolem Jace-
wiczem, zastępca nadleśniczego Witold 
Wałek ze specjalistą SL Iwoną Szostek. 
Nad prawidłowym przebiegiem impre-

nagród w konkursach były: Wodociągi 
Kieleckie, firma „Barlinek” oraz Nad-
leśnictwo Zagnańsk i Technikum Le-
śne.

Największym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, która ukończyła  
14 rok życia, cieszył się konkurs – krzy-
żówka „Ekologia a Unia Europejska” 

ciała i o nią zadbali właściciele restau-
racji „Chata”.

Dziękujemy wszystkim za udział  
w tegorocznych obchodach święta Świę-
tokrzyskiej Niezapominajki i serdecznie 
zapraszamy za rok. Teraz udało nam się 
obudzić Bartka, ale czy tak samo będzie 
następnym razem ?      Organizatorzy

dokończenie ze str. 1

Stoisko Wodociągów Kieleckich: prezes i poseł na Sejm w jed-
nej osobie - Henryk Milcarz oraz jego zastępca - Karol Jace-
wicz wznoszą toast...wodą z ujęcia w Zagnańsku.

Wójt Zbigniew Zagdański oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk  
Witold Wałek wśród młodych uczestników rajdu Świętokrzyskiej Niezapominajki.

Hejnaliści Technikum Leśnego w Zagnań-
sku dali sygnał do rozpoczęcia imprezy.

zy czuwały dyrek-
tor SP w Belnie p. 
Elżbieta Ślewa 
oraz dyrektor SP 
nr1 w Zagnańsku 
Anna Tuz. 

Wśród boga-
tej oferty progra-
mowej, najwięk-
szą popularnością 
cieszyły się kon-
kursy o tematyce 
ekologicznej, pro-
mujące najwięk-
sze dobro nasze-
go regionu  wodę 
- „Woda źródłem 
życia” oraz lasy - 
„Las zielone płu-
ca ziemi”. Sponso-
rami wspaniałych 
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Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

W konkursie wzięły udział 33 szkoły 
podstawowe z terenu powiatu kieleckiego. 
Konkurs został przeprowadzony w dwóch 
kategoriach - grupowej i indywidualnej.  - 
Laureatów grupowych wyłoniliśmy na pod-
stawie ilości zebranych przez daną szkołę 
odpadów. Natomiast w kategorii indywi-
dualnej ocenialiśmy uczniów, którzy osią-
gnęli najlepszy efekt w zbieraniu surow-
ców wtórnych i zebrali w kilogramach naj-
większą ich ilość - mówi Bogdan Giera-

da, przewodniczący komisji konkursowej, 
członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

W ramach konkursu uczniowie przy-
nosili do szkoły posegregowane odpa-
dy pochodzenia komunalnego: butel-
ki typu PET oraz papier. Ogółem wszy-
scy uczestnicy zebrali 119 457, 18 kg 
odpadów (papier 109 738 kg, butelki  
9 719,18 kg).

- Poprzez konkurs uczniowie szkół pod-
stawowych mogli zrozumieć na czym pole-

Zagnańsk górą !
119 457,18 kg odpadów zebrali uczestnicy ekologicznego konkursu „Segreguj ra-

zem z nami - butelki typu PET oraz papier”. Wręczenie nagród laureatom odbyło 
się 24 maja w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

ga recykling.  Segregacja odpadów, nie jest 
rzeczą trudną, ale wymaga minimalnego 
zaangażowania i wyrobienia pewnego na-
wyku wprowadzonego w codzienne życie - 
dodaje Bogdan Gierada.

Lista laureatów grupowych: I miejsce - 
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku, ze-
brał  40 648,00 kg odpadów

Lista laureatów indywidualnych: Filip 
Wiatkowski zebrał 11 300 kg odpadów,  
z czego 8 610 kg makulatury i  2 690 kg bu-
telek typu PET, Mateusz Wiatkowski ze-
brał 11 300 kg, z czego 8 610 kg makula-
tury i  2 690 kg butelek typu PET opadów, 
Natalia Chmielewska zebrała 1019 kg 
makulatury, Oliwia Adamiec zebrała 858 
kg makulatury - wszyscy z Zespołu Szko-
ły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum w Zagnańsku.

Dużym sukcesem zakończył 
się udział dziewcząt z Gimna-
zjum im. S. Staszica w Zagnań-
sku w ogólnopolskim konkursie 
ekologicznym „EKO-PLANE-
TA”. 

W kategorii testu z wiedzy eko-
logicznej Sylwia Bracha, z klasy 
III B, zajęła I miejsce w woje-
wództwie, a jej koleżanka z klasy 
Kinga Majecka – uzyskała najlep-
szy wynik w naszej szkole. Obie 
dziewczynki otrzymały dyplomy  
i nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu elektronicznego i książek  
o tematyce przyrodniczej. 

W konkursie EKO-PLANETA 
brało udział w tym roku 11 uczniów 
z klas III naszego gimnazjum. Bar-
dzo dobre wyniki osiągnęły ponad-
to: Oliwia Mazurkiewicz i Mar-
ta Dudzic. Uczniów do konkursu 
przygotowała nauczycielka biolo-
gii Anna Piskulak.

Sylwia i Kinga 
najlepsze  

w EKO-PLANECIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zachełmiu zostali ostat-
nio zaproszeni do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wy-
chowawczego w Kielcach, prowadzonego przez Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo.

Celem tej wycieczki było rozwijanie u dzieci empatii i toleran-
cji wobec osób niepełnosprawnych, włączenie dzieci sprawnych 
inaczej do życia społecznego oraz zacieśnienie współpracy z ośrod-
kiem. 

Dzieci z najmłodszych klas przygotowały przedstawienie pt. 
„Miasteczko bajeczek” a dziewczynki z klasy zerowej wykonały 
dla podopiecznych ośrodka taniec biedronek. Program bardzo się 
spodobał wychowankom ośrodka. Dyrekcja ośrodka była bardzo 
wdzięczna uczniom z Zachełmia za ten gest dobrej woli i zrozumie-
nia rówieśników pokrzywdzonych przez los. Na koniec spotkania 
dzieci wymieniły się koszami słodyczy.

Występ dzieci z zerówki SP w Zachełmiu dla podopiecznych 
ośrodka rehabilitacyjnego w Kielcach.

„Miasteczko bajeczek”  
dla dzieci niepełnosprawnych

Zaproszenie do konkursu

Wójt Gminy Zagnańsk oraz przewodniczący Komisji Promocji Turystyki i Rolnic-
twa Rady Gminy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Mój Piękny Ogród”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do tutejszego Urzę-
du Gminy i wypełnienie deklaracji do 30 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący Komisji
Janusz Schmeidel

Wójt Gminy
Zbigniew Zagdański

Uwaga: laureaci I, II, III miejsca w ww. konkursie w 2009 r. są wykluczeni z udziału  
w konkursie przez okres 1 roku.

„Mój piękny ogród”

Uczniowie przygotowywali specjalne 
na tę okazję wystawę prac plastycznych pod 
hasłem „Portret niezapominajki” a w holu 
szkolnym zakwitł „niezapominajkowy ogród” 
utworzony przez dzieci i młodzież z żywych 
kwiatów doniczkowych. W ciągu całego dnia 
odbywały się konkursy i quizy ekologiczno – 
przyrodnicze dla wszystkich grup wiekowych. 
Ukoronowaniem tego święta, które już od 
kilku lat wpisane jest w tradycję szkoły, był 
wesoły apel, w którym wystąpiło ponad 40 
uczniów zarówno ze Szkoły Podstawowej jak 
i z gimnazjum.

Obchody szkolnego Święta Polskiej Nieza-
pominajki przygotowały nauczycielki: Anna 
Piskulak, Agnieszka Raczyńska i Marta 
Karbowniczek. Dyrektor Marzanna Moćko 
ufundowała słodkie nagrody dla autorów naj-
ładniejszych kompozycji kwiatowych i prac 
plastycznych.

Najpiękniejszy koszyczek z niezapomi-
najkami, delegacja uczennic z gimnazjum po-
darowała wójtowi gminy – Zbigniewowi Za-
gdańskiemu, aby nie zapomniał o wspaniałej 
przyrodzie, która jest wielkim skarbem naszej 
gminy.(A.P.)

Deszcz nie zatrzymał niezapominajki
Pomimo ulewnego deszczu, który uniemożliwił zorganizowanie gminnego Święta 

Polskiej Niezapominajki pod Dębem Bartkiem, 14 maja w Zespole SP nr 2, Przedszkola  
i Gimnazjum w Zagnańsku dzień ten miał charakter szczególny.
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Uczniowie przygotowywali się do 
wizyty od dłuższego czasu. Kiedy sza-
cowny gość znalazł się w sali gimna-
stycznej, zamilkły nawet największe 
urwisy. Dyrektor Barbara Domagała 
powitała księdza biskupa, wspomniała, 
jak bardzo szkoła ceni sobie współpracę 
w kościołem, po czym oddała głos człon-
kom szkolnego koła teatralnego, któ-
rzy pod okiem: Grażyny Sosnowskiej 
i Iwony Zapały, przygotowali program 
artystyczny.

Przedstawienie, przygotowane przez 
koło teatralne, to przedsięwzięcie dość 
innowacyjne, zabawa słowem i gestem. 
Oprawą muzyczną zajęła się p. Agata 
Macek, a gimnazjaliści podjęli udaną 
próbę samodzielnych interpretacji tek-
stów śpiewanych niegdyś przez najwy-
bitniejszych polskich artystów, takich jak 
Czesław Niemen czy Anna Maria Jopek. 

Ks. biskup Kazimierz Gurda w tumlińskiej szkole

• Cukierki z gimbusa • Wójt u maluszków • Gry i zabawy •

Wizyta duszpasterska

Fajnie było w Dniu Dziecka

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 17 maja 
br., odwiedził ksiądz biskup Kazimierz Gurda – na zdjęciu. Towarzyszyli mu: 
ksiądz kanonik, proboszcz parafii, Czesław Biskup oraz ksiądz wizytator Syl-
wester Okła. 

S p o t k a n i e 
zwieńczyła krót-
ka modlitwa i bło-
gosławieństwo, 
którego wszyst-
kim zebranym 
udzielił ksiądz bi-
skup. W rozmowie  
z uczniami pod-
kreślił znaczenie 
wartości chrze-
ścijańskich w dzi-
siejszym świecie. 
Mówił, żeby swo-
je życie opierali 
na Ewangelii. Pro-
sił, aby młodzi nie 
ulegali pokusom  
i złudzeniom, jakie 
często oferuje nam 
codzienność. 

Najmłodsi wręczyli gościom laur-
ki i kwiaty. Dostojny gość nie szczędził 
ciepłych słów i wybrał się na spacer po 
szkole. Uczestniczył w spotkaniu z gro-
nem pedagogicznym. Po wykonaniu pa-
miątkowego zdjęcia opuścił zespół.

Marcelina Domagała  
– uczennica gimnazjum

Opiekunka przewozów Wiesława Karcz częstuje słodyczami 
uczniów z Długojowa i Kołomani, udających się do szkoły  
w Samsonowie.

Wójt Zbigniew Zagdański odwiedził przedszkolaków w szkole, 
w Chrustach.

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka - święto na-
szych milusińskich – jak zwykle, przeminął w naszych pla-
cówkach oświatowych niezwykle miło i przyjemnie. Zaczęło 
się od tego, że uczniowie, dojeżdżający do szkół gimbusami, 
już z samego rana zostali poczęstowani, przez opiekunki prze-
wozów: Wiesławę Karcz i Renatę Korus, słodyczami ufun-
dowanymi przez sponsorów.

Tymczasem uczniom zorganizowano w szkołach przeróż-
ne gry i zabawy, np. w szkole w Tumlinie byliśmy świadkami 
przeciągania liny przez poszczególne klasy i ich opiekunów. 
Emocji i zabawy było co nie miara. W tym czasie dyrektor 
Barbara Domagała składała życzenia przedszkolakom, wrę-
czając im upominki w postaci pluszaków i słodyczy.

Przedszkolaków w Zagnańsku odwiedził wójt gminy Zbi-
gniew Zagdański, przynosząc ze sobą olbrzymi kosz słody-
czy. Podobne wizyty, także z prezentami, gospodarz gminy 

złożył najmłodszym w szkołach w Chrustach oraz Zachełmiu. 
Wszędzie przekazał dzieciakom serdeczne życzenia z okazji 
ich święta.

Przy okazji dyrekcje placówek oświatowych składają ser-
deczne podziękowania sponsorom Dnia Dziecka, którzy ufun-
dowali zabawki oraz słodycze. Są to: Mariusz Kołomański 
- „Bohema”, Artur Zagdański z „Lewiatana” oraz Emil 
Więckowski - Piekarnia Bodzentyn. (J.)
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Projekt  „Zagnańskie warsztaty – radosna jesień” zakończony

Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 
8 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) gmina zapewnia usuwanie, 
transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.

Gmina Zagnańsk współpracuje w tym zakresie z wyspecjalizowaną firmą 
ELKUR s.c. Zakład utylizacyjny SRM I HRM Punkt Zbiorczy Padliny, 
ul. Ks. Biernackiego 17 Włoszczowa.

W przypadku zauważenia padłego lub zabitego bezdomnego zwierzęcia 
na terenie gminy prosimy o kontakt:

Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku
Samsonów 33

26-050 Zagnańsk
tel.: 41 300-37-18; 0 600 031 158

bądź:
Urząd Gminy w Zagnańsku

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300-13-22 wew. 52;

Zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 
zwierzęta bezdomne to „zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd po-
zostawały” (Dz.U.Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).

To warto wiedzieć !

Grupę docelową projektu stanowi-
ło 20 mieszkańców gminy Zagnańsk, 
w tym 10 osób bezrobotnych, oraz 10 
osób nieaktywnych zawodowo (emery-
ci, renciści). Bardzo ważnym elementem 
doboru kandydatów do uczestnictwa  
w projekcie było posiadanie zdolności 
manualnych oraz doświadczenia (choć-
by minimalnego) w rękodziele i/lub  
w kulinariach. Podyktowane to było 
przede wszystkim tym, że w ramach 
projektu organizowane były warsztaty 
rękodzieła artystycznego oraz warszta-
ty kulinarne. Dzięki nieocenionym zdol-
nościom trenerów: Marii Niciejewskiej 
oraz Anny Lechowicz, uczestniczki 
miały szansę doskonalić się w/w dzie-
dzinach. Podczas kolejnych warsztatów 
z Rafałem Graczkowskim, uczestnicz-
ki uzyskiwały wiedzę  na temat aktyw-
ności na obszarach wiejskich i możli-
wości ich dofinansowywania w ramach 
funduszy europejskich tj.: „Jak działać 
aktywnie? Skąd brać środki ? Jak zachę-
cać ludzi do działania?”.

Oczywiście, poza nauką był też czas 
na zabawę. W ramach projektu odbyły 
się 4 spotkania integracyjne tj. ,,Wieczór 
poezji i wspomnień’’ w Muzeum Ziemi 
Samsonowskiej, dwa ogniska i wspól-
ne pieczenie kiełbasek oraz ,,Wieczór 
Ukraiński’’ Wieczór był okazją do wspo-

Sukces nie tylko integracyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, od 1 lutego do 31 maja 

br., realizował projekt konkursowy pn. ,,Zagnańskie warsztaty – radosna je-
sień’’, w ramach ,,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’’ oraz Priorytetu 
VII „Promocja integracji społecznej”. Projekt w całości finansowany był ze 
środków Unii Europejskiej.

mnień z wyjazdów przedstawicieli gmi-
ny Zagnańsk do zaprzyjaźnionej gminy 
Stryżawka na Ukrainie. Gośćmi wie-
czoru byli  przedstawiciele Stowarzy-
szenia ,,Integracja Europa – Wschód’’  
a Krzysztof Kalita, zafascynowany pięk-
nem ukraińskiej architektury i muzyki, 
ubarwił spotkanie swoimi relacjami. 

Uczestniczki projektu organizując 
spotkania integracyjne, zawsze mogły 
liczyć na uczestnictwo zaproszonych 
gości: wójta gminy Zbigniewa Zagdań-

skiego, przewodniczącej Rady Gminy 
Zagnańsk Justyny Ślewy, radnych oraz 
współpracujących z GOPS przy realiza-
cji projektu: prezesa Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej Lidii Putowskiej oraz 
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Samsonowie Tomasza Witeckiego,  
a także Zbigniewa Abramczyka i Ste-
fana Kędzierskiego. 

Na zakończenie projektu dla uczest-
ników i realizatorów projektu planowa-
ny jest wyjazd integracyjny w Beskidy, 
w trakcie którego będzie miało miejsce 
spotkanie z lokalnym Kołem Gospodyń 
Wiejskich w celu wymiany doświadczeń 
oraz spostrzeżeń na temat aktywizacji 
małych środowisk wiejskich.

Projekt odniósł sukces i oczekuje-
my, że następna edycja będzie owocem 
wypracowanych pomysłów dotyczących 
integrowania i aktywizowania społecz-
ności lokalnej.

Do uczestniczek projektu przemawia wójt gminy Zbigniew Zagdański.

Wyrazy głębokiego współczucia
GENOWEFIE JOŃCZYK 

oraz dzieciom
z powodu śmierci męża i ojca

EDWARDA JOŃCZYKA
składa

Zarząd Oddziału SEiR ZNP  
w Zagnańsku

Już po raz dziesiąty, w Szkole Podstawowej w Po-
rzeczu, odbył się Turniej Tenisa Stołowego „ O Błękit-
ną Wstęgę Bobrzy”. W zawodach, organizowanych 
przez Szkołę Podstawową i Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „ Radość” w Porzeczu, uczestniczyły dzie-
ci z gmin: Masłów, Zagnańsk, Strawczyn i Miedziana 
Góra - w sumie  30 osób.

W grupie starszej (kl. V-VI) wśród dziewcząt zwycię-
żyła Sara Domagała z Wiśniówki przed Anitą Gumułą  
z Porzecza i Marleną Szlabs z Chełmiec a wśród chłop-
ców wygrał Patryk Gzik z Wiśniówki (reprezentujący 
SP Kajetanów) przed Wojciechem Żołowiczem z Po-
rzecza i Pawłem Kwietniem z Oblęgorka. 

Zwycięzcy otrzymali statuetki, najlepsi - medale  
a wszyscy uczestnicy  upominki.

Turniej „O Błękitną Wstęgę Bobrzy”



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP  041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-349-36-98, 0502-253-043

Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 041-300-34-01
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05
Zakład Usług Komunalnych 041-300-37-18

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 041-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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Organizatorzy uroczystości w Szałasie, z okazji 70-lecia 
pacyfikacji tej miejscowości przez hitlerowców, składają po-
dziękowania strażakom z OSP Szałas oraz dyrekcji i uczniom 
Szkoły Podstawowej w Szałasie za pomoc w przygotowaniu 
obchodów tej rocznicy.

Podziękowanie

Jak motywować uczniów do nauki języka angielskiego? 
Na to pytanie znają odpowiedź nauczyciele z ZSPnr2,PiG 
im. St. Staszica w Zagnańsku.

Z inicjatywy Doroty Starz od dwóch lat realizowany jest 
program „Comenius” – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt 
obejmuje uczniów o zróżnicowanym poziomie uzdolnień i za-
angażowania. Młodzież biorąca udział w wizytach partnerskich 
nawiązała liczne kontakty, a nawet - kontynuowane do dziś 
drogą elektroniczną - przyjaźnie. 

Warto podkreślić, że zamiast wymaganych przez Narodową 
Agencję 24 osób, z wyjazdów skorzystało aż 29. Dzięki roz-
sądnemu gospodarowaniu środkami unijnymi oraz życzliwości 
i wsparciu rodziców uczniów bezpośrednio związanych z pro-
gramem „Comenius”- udało się zaoszczędzić 11 500 zł ! W wy-
niku przeznaczenia powyższej kwoty na wyposażenie pracowni 
językowej, zakupiono tablicę interaktywną, rzutnik, laptop, ka-
merę cyfrową, dyktafon, głośniki i karty pamięci. Z przeszko-
lenia, dotyczącego obsługi sprzętu, skorzystały nauczycielki ję-
zyka angielskiego: Dorota Starz i Sylwia Maksymowicz oraz 
nauczycielka języka niemieckiego –  Katarzyna Zegadło.

Wraz z przyspieszeniem technologicznym musimy przy-
stosować się do interaktywnych urządzeń nowej generacji. Ze 
względu na upodobania młodzieży, która nie czuje respektu  
przed nowoczesnością, jest to znamienny bodziec skłaniający 
ją do głębszego zainteresowania się nauką języków obcych.

A. Lisowska

Z „Comeniusem”  
– w stronę nowoczesności…


